
                            

Rua  Ivonne  Silveira, 243, Loteamento  Centro  Executivo – Doron  CEP 41.194-015- Salvador/BA.  Fone: (071) 33617-2200

EXMO(A)  SR(A)  DR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  _______  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SALVADOR/BA:

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da  Procuradora  da

República  signatária,  vem,  respeitosamente,  com fundamento nos  artigos  129,  III,  da

Constituição Federal/88  e 5º da Lei nº 7.347/85, com base nos elementos apurados nos

autos do Inquérito Civil  nº 1.14.000.000193/2012-08, propor a presente  AÇÃO CIVIL

PÚBLICA em face de: 

ARQUIDIOCESE DE SÃO  SALVADOR DA BAHIA, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, com sede nesta capital, na Av. Leovigildo Figueiras,

270, Garcia, inscrita no CNPJ sob o número 15.257.938/0001-13;

CASA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE, instituição de ensino beneficente,

inscrita no CNPJ nº 15.145.980/0001-98,  com endereço na Ladeira  da Soledade,

736, Liberdade, Salvador/BA;

CÚRIA PROVINCIAL DOS FRADES MENORES CAPUCHINHOS, fundação

inscrita  no  CNPJ nº  15.153.299/0001-91,  site www.capuchinhosbase.org.br,  com

endereço na Rua Praça da Piedade, s/n, Centro, Caixa Postal 2861, CEP: 40060-

300, Salvador/BA;

http://www.capuchinhosbase.org.br/


UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR (UCSAL), pessoa jurídica  de

direito privado, CNPJ nº 15.208.341/0001-24, representada pelo Magnífico Reitor

Pe.  Maurício  da  Silva  Ferreira,  com  endereço  no  Largo  da  Palma,  Nazaré,

Salvador/BA, CEP: 40040-040;

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), CNPJ nº 14.485.841/0001-

40, representada pelo Magnífico Reitor José Bites de Carvalho, com endereço na

Avenida Silveira Martins, Cabula, nº 2555, CEP: 41.150-000;

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL –

IPHAN, autarquia federal instituída pela Lei nº 378/37,  CNPJ nº 26.474.056/0001-

71, representada pela 7ª Superintendência Regional, com sede nesta capital, à Rua

Visconde de Itaparica, nº 08, Centro;

INSTITUTO  DO  PATRIMÔNIO  ARTÍSTICO  E  CULTURAL  DA  BAHIA  –

IPAC,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Cultura  do  Estado  da  Bahia,

representado pelo Diretor Geral, Sr. João Carlos Cruz de Oliveira, com sede no

Centro Histórico de Salvador, Rua 28 de setembro, nº 15, Centro, Salvador/BA;

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 26.994.558/0001-

23, com representação jurídica nesta capital por meio da AGU – Advocacia Geral

da União, situada na Avenida Luis Viana Filho, nº 2155, Paralela, Salvador/BA,

CEP: 41.730-101;  pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I.  INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.000.000193/2012-08

DOS FATOS

O  Inquérito  Civil  nº  1.14.000.000193/2012-08  foi  instaurado  no  âmbito  desta

PR/BA com o objetivo de “acompanhar pleito formulado pela AMICOR (Associação Amigos do
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Coral Renascer) junto ao IPHAN, para salvaguarda de bens móveis tombados (órgãos de tubos ou

órgãos tubulares)”. 

A partir  da representação e  documentos enviados pela AMICOR -  Associação

Amigos do Coral Renascer, passou-se a apurar o estado de conservação dos órgãos de

tubos ou órgãos tubulares localizados em diversas instituições no âmbito do Estado da

Bahia. 

Após inúmeras diligências  realizadas nos autos  do IC nº  193/2012,  expediu-se

ofício ao IPHAN solicitando a elaboração de relatório pormenorizado acerca da situação

dos  órgãos  tubulares,  muitos  dos  quais  se  encontravam  aos  cuidados  de  entidades

religiosas em Salvador (fls. 299/300 do IC).

Em  07/10/2014,  o  IPHAN  encaminhou  a  Informação  Técnica  nº  406/2014  (fls.

304/311  do  IC),  aduzindo  que  das  instituições  possuidoras  de  órgãos  tubulares  sob

tutela, 05 (cinco) não possuem registro no Livro de Tombo. A partir desta informação,

realizou vistoria em cada órgão de tubo, bem móvel tombado, pertencente a cada uma

das  instituições. 

Constatou-se  que  os  órgãos  de  tubos  encontram-se  em  péssimo  estado  de

conservação, conforme trechos abaixo, que incluem a manifestação recebida de algumas

das instituições acerca do assunto, após relatório do IPHAN e ofício enviado por esta

PR/BA:

1. Órgão de Tubos -  Igreja Matriz de São Pedro dos Clérigos

Fotografias: fls. 335/336 do IC

Tombamento: processo 273-T-41; Volume 1 do Livro de Belas Artes, Inscrição 245-

A, folha 54; Livro Histórico Vol. 1, Inscrição 168, folha 28, em 25/09/1941

Diagnóstico do estado de conservação: órgão de madeira de formato retangular,

composto  por  dois  corpos,  com  o  suporte  bastante  ressecado,  com  fendas  e

fissuras  aparentes,  lacunas  e  pequenos  orifícios  provocados  por  ataques  de
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insetos xilófagos, com deslocamento de partes estruturais do suporte, provocados

pela oxidação e pela perda da estabilidade dos seus elementos de fixação. No

interior do bloco superior,  constata-se o amontoado de peças dos mecanismos

ainda existentes. No inferior, com a falta dos seus elementos compositivos. (…)

É péssimo o seu estado geral de conservação. Peça em desuso. (…)

Ao ser arguido sobre o assunto, nos informou que o Pe. Hélio Cesar Leal Vilas

Boas, é o atual responsável pela Instituição religiosa, acrescentou que trabalha há

muitos  anos  como  funcionário  da  citada  Irmandade,  e  que  não  existe  até  o

momento nenhuma proposta para a restauração desse objeto.  (fls.  305/306 do

IC).

2. Órgão de Tubos -  Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo 

Fotografias: fl. 344 do IC.

Tombamento: processo 122-T-38; Volume 1 do Livro de Belas Artes, Inscrição 127,

folha 23; em 17/06/1938.

Diagnóstico do estado de conservação:  (…) identificamos no corredor lateral do

pavimento superior/lado da Epístola os fragmentos estruturais e de partes dos

teclados  provenientes  de  um  órgão  antigo  (…)  onde,  oportunamente  foram

focadas  as  questões  referentes  ao  péssimo  estado  de  conservação  das  peças

remanescentes do Órgão de Tubos. (…)

Peça com sistema sonoro e partes estruturais completamente perdido. 

Fomos  informados  pelo  Sr.  Márcio  Prado  Galvão  de  Souza  –  Irmão  da

Fraternidade Missionária Samaritanos Beneditinos,  que a instituição a qual faz

parte, assumiram recentemente a gestão do monumento, e que  não há nenhum

conhecimento sobre a possibilidade de restauração da peça fragmentada.

(fls. 306/307 do IC).

Manifestação do responsável: “(...) existe um órgão tubular aparentemente conservado,

sob  os  nossos  cuidados,  que  é  Tombado  pelo  IPHAN  juntamente  com  a  Igreja,

necessitando de reparos.” (fl. 97 do IC).
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3. Órgão de Tubos -  Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da

Conceição / Basílica da Conceição da Praia

Fotografias: fl. 337; 343 do IC

Tombamento:  processo 122-T-38; Volume 01 do Livro de Belas Artes, Inscrição

126, folha 22; em 17/06/1938.

Diagnóstico do estado de conservação: órgão de madeira, de formato retangular

composto por dois corpos. Apresentam-se com fissuras, manchas generalizadas,

fiações elétricas fixadas indevidamente sobre a sua estrutura.

O  estado  de  conservação  geral  da  peça  com  relação  à  constituição  do  seu

suporte  em  madeira  é  regular,  apesar  dos  pequenos  danos  e  interferências

constatadas, que em nosso ponto de vista são serviços de fácil execução (…) os

mecanismos  internos  carecem  de  pequenos  serviços  para  melhorar  a  sua

qualidade sonora.

Ao final da vistoria ainda nos foi informado que os procedimentos adotados pela

Irmandade para a preservação e manutenção do bem sob a sua responsabilidade,

estão sendo realizados com a orientação técnica do Sr. André Arruda (…) (fls.

307/308 do IC).

Manifestação do responsável: “(…) estamos mantendo o órgão de tubos histórico da

Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia 1868, integro e com verificações e asseios

semanais,  onde  são  aspiradas  sujeira  depositada  no  teto  do  instrumento,  limpeza  de

teclado, lacre na parte dos tubos para que não haja acesso ao interior do instrumento, e

demais manutenções corretivas. O órgão de tubo histórico da Basílica de Nossa Senhora

da Conceição da Praia datado de 1868 está funcionando precariamente,  no entanto já

solicitamos orçamento  (…)  para iniciarmos  processo de restauração coordenada pelo

IPHAN. Estamos verificando também a possibilidade de empresas particulares baianas,

especialistas  na  captação  de  recursos,  apoiarem  nosso  projeto  através  de  contrato  de

como/Gestão Cultural.” (fl. 556).

4.  Órgão de Tubos – Ordem Terceira Secular de São Francisco na Bahia

Fotografias: fls. 340/342 do IC.
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Tombamento: processo 89-T-38; Volume 01 do Livro de Belas Artes, Inscrição 78,

Folha 14, em 25/05/1938.

Diagnóstico do estado de conservação: órgão de madeira de formato retangular.

Apresenta-se  com  a  madeira  ressecada,  com  pequenos  orifícios  no  suporte

provocados  por  insetos  xilófagos  e  com oxidação  dos  elementos  metálicos  de

fixação. (…)

É  péssimo  o  estado  de  conservação  dos  elementos  que  compõem  os  seus

mecanismos.  Peça  em  desuso.  Não  foi  adotada  nenhuma  medida  para  a

restauração da peça. (fls. 308/309 do IC).

Manifestação do responsável:  “(...)  temos a informar que o instrumento,  apesar de

apresentar as  características  originais,  ainda necessita de algumas reformas, tendo em

vista que a Ordem Terceira não dispõe de recursos financeiros para o restauro, bem como

não tem indicação de profissionais com suporte técnico e conhecimentos específicos sobre o

instrumento (…)” (fl. 470 do IC).

Ressalte-se que o órgão de tubos sob responsabilidade da Catedral Metropolitana

Transfiguração do Senhor, de propriedade da Associação Barroca na Bahia, monumento

tombado pelo IPHAN (processo 084-T-38; Volume 1 do Livro de Belas Artes, Inscrição 7.705,

folha  14,  em  25/05/1938),  encontra-se  em  excelente  estado  de  conservação,  sendo  a

manutenção realizada pelo padre organista, utilizando óleos lubrificantes apropriados.

Encontra-se em uso. Por tais razões, conforme fls. 309/310 do IC, o referido bem móvel

não faz parte do objeto da presente ação.

Quanto ao órgão de tubos sob responsabilidade da Igreja do Senhor Bom Jesus do

Bonfim (fotografias fls. 338/339), bem móvel tombado (processo 122-T-38; Volume 01 do

Livro de Belas Artes, Inscrição 131, Folha 23, em 17/06/1938),  o IPHAN aduziu à fl. 310 do

IC que este se encontrava em péssimo estado de conservação: “(…) Folhas de vedação

laterais desestabilizadas. Teclas em ébano e marfim faltantes. Tubos metálicos com mossas, furos e

partidas. Tubos em madeira com indícios de infestação de xilófagos. Maquinário que compõem os

mecanismos sonoros completamente revirados no interior da peça. Verniz da camada proteção com

abrasões,  riscos,  manchas  e  oxidados.  É péssimo  o  seu estado geral  de  conservação.  Peça  em
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desuso.” (fl. 310 do IC).  No entanto, às fls. 528/529 do IC consta documento que informa a

celebração de contrato entre a Igreja do Bonfim e a “Família Artesã Rigatto & Filhos

Ltda” para restauração do referido instrumento. O contrato foi juntado às fls. 530/533 do

IC e os documentos juntados (528/543) permitem concluir que o responsável pelo bem

tombado vem tomando as providências cabíveis para a sua devida restauração.

Quanto aos instrumentos não tombados, após diligências realizadas nos autos do

Inquérito Civil nº 193/2012, verificou-se que dentre os órgãos de tubos merecedores de

igual proteção por parte do Estado, pertencentes às instituições UCSAL, Convento Nossa

Senhora da Piedade, Associação Barroco da Bahia, Paróquia de Santana do Rio Vermelho

e Casa Nossa Senhora da Soledade, apenas aquele sob responsabilidade da Associação

Barroco da Bahia foi restaurado. O instrumento pertencente à UCSAL, atualmente sob a

responsabilidade da Casa Pia e Escola de Órfãos São Joaquim, encontra-se em processo

de restauração, permanecendo os demais em péssimo estado de conservação. Como se

depreende das respostas aos ofícios enviados ao MPF:

1. Órgão de tubos – Universidade Católica do Salvador – Casa Pia e Escola de

Órfãos São Joaquim

“(...) informo que a Universidade Católica do Salvador é proprietária de órgão de

tubos, com utilização para formação de novos músicos, o qual fica localizado no

Instituto de Música, na Avenida Carlos Gomes, 400, Centro, CEP. 40.010-610 –

Salvador / Bahia.

Em razão do elevado custo de manutenção e restauração do órgão em questão,

encaminho,  anexo,  correspondência  enviada  a  esta  Reitoria  pelo  Instituto  de

Música,  e  documentos  que  o  acompanham,  como  forma  de  responder  ao

questionamento quanto a rotina de conservação adotada por esta Instituição de

Ensino.” (fl. 81 do IC). Os documentos encaminhados pela UCSAL e juntados às

fls. 83/95 do IC não comprovam a restauração do órgão de tubo pela instituição.

No entanto, às fls. 513/521 do IC consta documentos que informam a doação do

instrumento para a “Casa Pia e Escola de Órfãos São Joaquim”. De acordo com o

ofício  enviado pela UCSAL, o instrumento está passando por um processo de
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restauração,  com  a  reconstrução  de  algumas  peças,  como  a  base  que  foi

reconstruída em compensado naval. A previsão é que o processo de restauração

seja concluído em até 03 (três) anos. A Casa Pia e Colégio Órfãos de São Joaquim

vem  empreendendo  esforços  e  investimento  financeiro  para  a  restauração  do

instrumento. (fl. 514 do IC)

2. Órgão de Tubos -  Convento Nossa Senhora da Piedade

“(…) Informamos sobre a existência de um órgão tubular de fabricação italiana, fatura

Balbiani Vegezzi-Bossi (Milão), inaugurado em maio de 1932.

Após quatro lustros sem uso voltou a funcionar em 21 de outubro de 1987. Durante esse

período o instrumento foi utilizado com frequência nas celebrações festivas e solenes da

nossa igreja. O estado de conservação da caixa está preservado, porém, o console

foi danificado e posteriormente retirado do presbitério. Atualmente o tradicional

instrumento  está  desativado e  é  alvo  de  campanhas  comunitárias  de  resgate  e

valorização do patrimônio musical da Bahia.

Seguem em anexo, alguns documentos comprobatórios da existência do órgão tubular,

assim como cópia de projeto de recuperação apresentado pela empresa paulista Família

Artesã Rigatto e Filhos, juntamente com o relatório de visita técnica feita pelos organeiros

franceses  que  trabalham  sob  a  coordenação  do  mestre  organeiro  Daniel  Birouste,  na

reforma do órgão da Antiga Sé do Rio de Janeiro, em parceria com o IPHAN e patrocínio

do BNDES.” (fl. 98).  Os documentos encaminhados e juntados às fls. 100/126 do

IC não comprovam a restauração do órgão de tubo pela instituição.

3. Órgão de Tubos – Paróquia de Santana do Rio Vermelho / UNEB

Fls. 178 c/c 587/588 do IC.

Aduziu  que  o  instrumento  havia  sido  doado  pela  UNEB  –  Universidade  do

Estado da Bahia, tendo chegado à paróquia completamente desmontado e com os

tubos em péssimo estado. Aduziu ainda que, em face da inexistência de recursos

para o conserto da peça, resolveu devolvê-lo à UNEB.  As respostas da instituição

religiosa  não  comprovam  a  restauração  do  instrumento,  estando  o  mesmo

atualmente sob responsabilidade da UNEB – Universidade do Estado da Bahia.
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4. Órgão de Tubos –  Casa Nossa Senhora da Soledade

Fls. 554/555 do IC. 

“(...) O bem móvel em questão, órgão tubular, de propriedade da Casa Nossa Senhora da

Soledade  não  sofreu  nenhuma  perícia  técnica  e/ou  avaliação  de  especialista  em

instrumentos musicais desta natureza, que nos permita precisar qual é o seu real estado de

conservação.  (…)  não  havendo  até  o  momento  nenhuma  ação  ou  providência  de

conservação ou recuperação direcionada exclusivamente e/ou especialmente para o órgão

tubular. (…) 

Não há dotação orçamentária própria e nem pública para a execução de intervenções no

órgão tubular de propriedade da Casa Nossa Senhora da Soledade, não havendo também o

entendimento  de  que  esta  dotação  orçamentária  e  nem mesmo  as  intervenções  sejam

necessárias.” (fl. 554 do IC).

Assim,  após  diligências  realizadas  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº

1.14.000.000193/2012-08,   constatou-se  que  inúmeros  instrumentos  (tombados  e  não

tombados pelo IPHAN) encontram-se em estado precário de conservação, devendo ser

adotadas medidas para a devida restauração, considerando o valor histórico, artístico e

cultural de tais bens móveis.

Os  órgãos  de  tubos  (tombados  e  não  tombados)  que  não  foram  objeto  de

restauração,  sob  responsabilidade  das  instituições,  foram  listados  e  organizados  na

tabela abaixo, a fim de facilitar a compreensão dos fatos relatados na presente minuta:

FOTOGRAFIAS 
DOS 
INSTRUMENTOS

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO

TOMBAMENTO RESPONSÁVEL

1) Fls. 335/336 do IC Péssimo. Peça em 
desuso.

Sim. 
Processo 273-T-41.

Irmandade de São 
Pedro dos Clérigos. 
Arquidiocese de São 
Salvador da Bahia.

2) Fl. 344 do IC. Peça com sistema 
sonoro e partes 
estruturais 
completamente 

Sim.
Processo 122-T-38.

Igreja do Santíssimo 
Sacramento da Rua 
do Passo.
Arquidiocese de São 
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perdidos. Salvador da Bahia.

3) Fl. 377 do IC. Regular. Danos e 
interferências 
constatadas. Os 
mecanismos internos 
carecem de pequenos 
serviços para 
melhorar sua 
qualidade sonora.

Sim.
Processo 122-T-38.

Igreja Nossa Senhora 
da Conceição.
Arquidiocese de São 
Salvador da Bahia.

4) Fls. 340/342 do IC. Péssimo. Peça em 
desuso.

Sim.
Processo 89-T-38.

Ordem Terceira 
Secular de São 
Francisco na Bahia.
Arquidiocese de São 
Salvador da Bahia.

5) Documentos às fls. 
513/521 do IC.
DVD fl. 521.

Não houve vistoria do
IPHAN.
Instrumento 
desmontado. 
Passando por 
processo de 
restauração a ser 
concluída em 03 (três)
anos.

Não. UCSAL.
Casa Pia e Escola de 
Órfãos São Joaquim.

6) Documento à fl. 
98.

Não houve vistoria do
IPHAN.
O console foi 
danificado e 
posteriormente 
retirado do 
presbitério.  
Desativado

Não. Cúria Provincial dos 
Frades Menores 
Capuchinhos.

7) Documentos às fls. 
178 c/c 587/588 do 
IC.

Não houve vistoria do
IPHAN.
Desmontado e tubos 
em péssimo estado.

Não. UNEB – 
Universidade do 
Estado da Bahia.

8) Documentos às fls. 
554/555 do IC.

Não houve vistoria do
IPHAN. Não há 
comprovação de 
restauração.

Não. Casa Nossa Senhora 
de Soledade.

Sobre a importância histórica e cultural dos órgãos de tubos, destacamos trecho

de material produzido para o XXII Encontro Nacional de Organistas, que trata da história

do  instrumento,  bem  como   o  material  intitulado  “Catálogo  Órgão  Vivo  Patrimônio  /

Cultura / Cidadania”, constante na contracapa do IC instaurado nesta PRBA (anexo 2): 
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“ÓRGÃO DE TUBOS NO BRASIL: HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

Em profundo silêncio no interior das igrejas instaladas na região do Pelourinho,

os órgãos de tubos históricos encontram-se abandonados e sob forte ameaça de

desaparecimento.

As belíssimas fachadas das igrejas barrocas e coloniais que costumam encantar os

turistas  do  Brasil  e  do  estrangeiro  escondem uma triste  realidade  de  declínio

cultural e religioso, representada através dos instrumentos musicais mais antigos

da civilização ocidental: os órgãos de tubos.

A cidade de Salvador possui exemplares raríssimos desses instrumentos que

remontam  aos  séculos  XVIII  e  XIX.  Trata-se  de  acervo  da  tradição  musical

brasileira  transplantado pelos jesuítas  portugueses e espanhóis;  carmelitas  e

capuchinhos franceses e italianos; beneditinos e franciscanos alemães.

Os modernistas de 1922 iniciaram uma campanha “heróica” em 1937 que resultou

no  tombamento  e  preservação  de  importante  patrimônio  edificado.  A  pós-

modernidade nos impõe a necessidade de criação de políticas públicas e privadas

no sentido de estabelecer uma relação de interface entre tradição e modernidade;

patrimônio cultural e novas tecnologias, dialogando e construindo conectividades

e transversalidades.” (fl. 167v do IC).

“(...) A música dos órgãos de tubos foi uma das primeiras expressões da música

ocidental a se estabelecer na cidade de Salvador e no Estado da Bahia, ainda no

período da colonização brasileira.

Durante séculos, este instrumento foi o elemento central da liturgia musical

católica  no Ocidente,  sendo os seus intérpretes e  suas obras  os alicerces da

música sacra na Bahia.

Os tempos  mudaram,  e  a  presença  física  dos  órgãos  de  tubos  deixou  de  ser

frequente no repertório musical católico na Bahia. O desinteresse da sociedade

em  geral  pela  música  feita  nas  igrejas,  e  o  advento  de  novas  tecnologias  na

construção de instrumentos musicais de teclas – a exemplo do surgimento dos

pianos e dos órgãos elétricos – fizeram com que este instrumento musical tão

peculiar fosse perdendo espaço na memória musical da Bahia.
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Hoje,  são  poucos  os  órgãos  de  tubos  em  bom  estado  de  conservação  e

funcionamento,  e  menos  ainda  os  trabalhos  de  pesquisa  musical  disponíveis

sobre seus acervos e instrumentistas.” (anexo 2/2013; contracapa vol. I)

Os  documentos  constantes  às  fls.  235,  254   e  358/371  do  IC  também  trazem

considerações importantes acerca do órgão de tubos no Brasil e na Bahia, instrumento

que representa o período de fausto litúrgico da Igreja Católica no Brasil:

“(...) A tradição milenar da música organística foi oficializada no Brasil, através

do Alvará Régio de 9 de setembro de 1559 e representa uma das mais antigas

expressões  culturais  e  artísticas  implantadas  pelos  portugueses   na  colônia

brasileira. O órgão de tubos, juntamente com a escultura e arquitetura coloniais,

representa o longo período de fausto litúrgico da Igreja Católica no Brasil. (…)

O inevitável abandono dos órgãos de tubos nas últimas décadas funcionou como

um trampolim para o entendimento da sua importância como patrimônio cultural

e  artístico  brasileiro.  Amparado  na  legislação  patrimonial,  os  instrumentos

multisseculares ganharam um espaço de atenção especial no âmbito do Instituto

do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN)  e  no  Instituto  do

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. A prática do órgão de tubos tem sido

alvo de simpósios,  palestras,  debates,  encontros e reuniões  desde setembro de

1996, quando foi criado o Núcleo de Amigos do Órgão de Tubos (NAOT). Uma

campanha comunitária com vertente educacional tem inspirado a elaboração de

publicações temáticas, documentários; assim como, exposições e visitas guiadas.

A  meta prioritária,  é assegurar o funcionamento pleno desses instrumentos e

devolver  para  a  comunidade  baiana  esse  som  mágico  e  encantador,  como

aconteceu em Sergipe,  Pernambuco, Minas Gerais,  São Paulo, Rio de Janeiro e

outras regiões do país.

O silêncio imposto aos órgãos de tubos de Salvador transformou-se em um grito

de salvaguarda patrimonial, tem resultado em mobilização comunitária, em pauta

de  reportagens  e  de  reuniões  com  representantes  de  consulados  (francês,
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português,  alemão  e  argentino),  e  instituições  culturais,  patrimoniais  e

educacionais.” (fl. 235v do IC).

“(...) Órgão de tubos são construídos no Brasil, ou importados do exterior, desde

as  primeiras  décadas  do  período  colonial.  Estes  instrumentos,  apesar  de

constituírem um conjunto relativamente exíguo, representam um testemunho

histórico  e  musical  de  valor  inestimável. No  entanto,  de  um  modo  geral,

encontram-se  em  condições  precárias  de  funcionamento  e,  em  parte,  mais  ou

menos descaracterizado profundamente, quanto à sua estrutura e configuração

original, às vezes em estado de abandono e, por incrível que pareça, ainda sujeitos

ao  risco  de  intervenções  arbitrárias  e  desprovidas  de  bases  técnicas  e  de

preocupação histórica e muscológica.” (fl. 254 do IC).

Após expedição de ofícios ao Ministério da Cultura e ao IPHAN, juntou-se aos

autos  do  Inquérito  Civil  a  cópia  do  Processo  nº  01400.015271/2014-23  instaurado  no

âmbito  do  IPHAN  (273/295),  destacando-se  o  Memorando  nº  0509/14  datado  de

15/05/2014, em que a autarquia federal aduz “inexistir dotação ou previsão, no âmbito da

Superintendência, para a execução de ações de proteção ou salvaguarda de tais bens.” (fl. 294).

Oficiada, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia encaminhou a Informação

Técnica nº 1/2015 (fl. 374), aduzindo que “não houve nenhuma ação destinada a proteção aos

órgãos  tubulares  existentes  no  Centro  Histórico”,  não  havendo  no orçamento,  “nenhuma

verba destinada a conservação dos mesmos” (fl. 373).

Assim,  após  inúmeras  diligências  realizadas  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº

1.14.000.000193/2012-08,  constata-se  que  não  foram  adotadas  providências  pelos

proprietários dos instrumentos, a fim de promover a sua devida revitalização. 

Conclui-se  que,  até  a presente data,  os bens móveis  citados na tabela  descrita

permanecem sem a restauração necessária,  de forma que o decurso do tempo sem a

solução  acerca  do  assunto  e  a  degradação  exponencial  dos  instrumentos  ocasionam
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prejuízos ao patrimônio histórico cultural, sendo necessário a propositura de demanda

para salvaguardar os bens, levando os PROPRIETÁRIOS,  IPHAN, IPAC e UNIÃO a

adotar as medidas necessárias para tanto.

II.  DA  PROTEÇÃO  AO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO-CULTURAL

RESPONSABILIDADE PELA RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Acerca  da  proteção  ao  patrimônio  histórico,  artístico  e  cultural  brasileiro,  a

Constituição Federal/88 estabelece em seu artigo 216:

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à

identidade,  à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade

brasileira, nos quais se incluem: (…)

V  –  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o patrimônio cultural brasileiro,  por meio de inventários, registros, vigilância,

tombamento  e  desapropriação,  e  de  outras  formas  de  acautelamento  e

preservação”.

O  Decreto-Lei  nº  25  de  1937,  que  trata  do  patrimônio  histórico  nacional,

regulamentando o disposto na Carta Magna, prevê:

“Art.  1º  Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos

bens móveis e imóveis existentes no país  e cuja conservação seja de interesse

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer

por  seu  excepcional  valor  arqueológico  ou  etnográfico,  bibliográfico  ou

artístico”. 

§  1º  Os  bens  a  que  se  refere  o  presente  artigo  só  serão  considerados  parte

integrante  do  patrimônio  histórico  o  artístico  nacional,  depois  de  inscritos

14



separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art.

4º desta lei. 

Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, o tombamento é

uma das formas utilizadas para a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

pelo  Estado.  Através  do  instituto  do  tombamento,  o  Estado  intervém  no  direito  à

propriedade privada, tornando o bem tombado sujeito à diversas restrições existentes na

legislação pertinente. Assim entende a autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O Tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada,

que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (...)

Pelo  tombamento,  o  Poder  Público  protege  determinados  bens,  que  são

considerados de valor histórico ou artístico, determinando a sua inscrição no nos

chamados  Livros  de  Tombos,  para  fins  de  sujeição  a  restrições  parciais;  em

decorrência dessa medida, o bem, ainda que pertencente a particular, passa a ser

considerado bem de interesse público;  daí  as  restrições  a que se sujeita o seu

titular.”1 

O tombamento decorre, portanto, do poder de polícia da Administração Pública,

que no “exercício de seu dever constitucional de tutelar os bens de valor histórico, artístico e

cultural,  intervém  na  propriedade  privada,  submetendo-os  a  um  regime  jurídico  especial  de

proteção. Pretende-se, com este instrumento, preservar bens culturais materiais, evitando que a

ação  ou  a  omissão  dos  seus  proprietários  importe  na  perda  ou  deterioração  dos  valores  e

significados neles incorporados”2.

Os órgãos de tubo,  bens móveis  que constituem objeto da presente demanda,

instrumentos  musicais  de  relevante  valor  histórico,  encontram-se  condicionados  em

diversas instituições (religiosas ou não), necessitando de reparos para serem usados, a

fim de não perder suas características dignas de preservação. Muitos são tombados pelo

1   Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Curso de Direito Administrativo, 22ª Ed. p. 138

2   LEITE, José Rubens Morato (cooordenador). Manual de Direito Ambiental. 1 ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 309.
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IPHAN, sendo portanto,  carecedores  de  proteção  federal  pelo  seu  reconhecido  valor

histórico e cultural, devendo a comunidade e o poder público preservá-lo.

Vale ressaltar que a ausência de tombamento de alguns órgãos não implica na

desnecessidade  de  proteção  estatal  aos  referidos  instrumentos  musicais,  sobretudo

porque  a  inscrição  em  livro  de  tombo não  configura  requisito  indispensável  para  o

reconhecimento do valor cultural de um bem. 

Como salientado na obra Manual de Direito Ambiental, coordenado pelo autor José

Rubens Morato Leite:

“(...) diversamente do que dispõe o §1º do mesmo artigo, o art. 216 da CF/88 não

exige a inscrição em um dos livros de tombo como pré-requisito para que um bem

integre o nosso patrimônio cultural. Desse modo, entende-se que o tombamento

não é condição para o reconhecimento do valor cultural de um bem, mas apenas

um dos instrumentos previstos em nosso ordenamento para preservá-lo.”3

Assim,  os  instrumentos  não  tombados  são  merecedores  de  proteção,

considerando  que  também  possuem  características  dignas  de  preservação.  A  Lei  nº

7.347/85,  que disciplina a ação civil pública, cria os mecanismos para que efetivamente

se proteja os bens culturais e patrimônio histórico,  sendo punidos os responsáveis por

danos causados a tais  bens.   Os instrumentos não necessitam ser  tombados para ter

reconhecido valor histórico-cultural e, em razão de sua natureza, serem protegidos. A

legislação não exige o tombamento como condição de amparo. 

Ressalte-se que não se exige o prévio tombamento provisório  ou definitivo do

bem para reconhecer sua importância histórica e necessária proteção. O  legislador não

pretendeu subtrair do judiciário a possibilidade de considerar dignos de proteção, bens e

direitos  cujo  valor  ainda não houveram sido protegidos  pela  Administração Pública.

Entender de outra forma seria retirar do Poder Judiciário a possibilidade de examinar

3LEITE, José Rubens Morato (cooordenador). Manual de Direito Ambiental. 1 ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 310.
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lesão a direito  individual,  o  qual  se  enquadra em âmbito maior,  no direito  social 4.   

A tese encontra respaldo, ainda, no entendimento do ambientalista Edis Milaré,

nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo:

"O prévio  tombamento  representa  apenas  a  proteção  administrativa,  que  não

encerra  em  si  o  único  sistema  de  proteção  dos  valores  culturais.  Outras  leis

criaram um sistema especial de proteção a certos bens, independentemente de

tombamento ou registro, a exemplo do Código Florestal. Ademais, a Constituição

Federal em seu artigo 153, § 3º, fixa apenas os limites mínimos e não as garantias

máximas,  de sorte que pode a lei  ordinária  estender proteção a bens de valor

cultural, independentemente de prévio tombamento. Vale mencionar, à guisa de

exemplificação,  a  Lei  n.º  3.924  de  1961,  que  considera  os  monumentos

arqueológicos  e  pré-históricos  como  patrimônio  nacional,  preservando-os  e

protegendo-os independentemente de registro ou tombamento. O mesmo se diga

da Lei n.º 5.988 de 1973 (artigo 6o, VII; 9o; 25, IV; 81 e 25, parágrafo 2o); Código

Eleitoral;  Código  Penal  (artigo  163,  parágrafo  único,  III  e  artigo  165).

De se concluir,  pois,  que a legislação específica  protege tanto o bem tombado

como aquele outro não tombado. No primeiro caso, a proteção é administrativa,

especial e explícita. Na segunda hipótese - e aqui se insere a Lei n.º 7.347/85 -, a

proteção  não  distingue  o  bem  tombado  daquele  outro  não  tombado.  Ambos

devem merecer proteção”.5

Assim,  a  situação  concreta  observada  após  instauração  do  IC  nº

1.14.000.000193/2012-08, conduz a uma necessária atuação dos demandados no sentido

de promover esforços para a restauração dos bens, em vista do estado precário destes

evidenciado ao longo do tempo, como apurado no inquérito.  Acerca da obrigação de

proceder às obras de restauração e/ou conservação de bens tombados, o Decreto-lei nº 25

de 1937, em seu art. 19, §1º, determina o seguinte:

4 in, Ação Civil Pública, ed. Revista dos Tribunais, 2a ed., São Paulo, 1987, p. 15
5 Apelação Cível n.º 95.285-1, Ribeirão Preto, de 16 de dezembro de 1987; em Justitia 143/121
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“Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para

proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao

conhecimento  do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  a

necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro

da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.

§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras,  o diretor do

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico  Nacional mandará executá-las,  a

expensas da União,  devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis

meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. “

Percebe-se, portanto, que o proprietário da coisa tombada deverá, na forma da lei,

proceder aos reparos necessários para a devida conservação do bem de valor histórico,

artístico  e  cultural.  Não é  outro  o  entendimento  da  autora  Maria  Sylvia  Zanellla  Di

Pietro, em seu Curso de Direito Administrativo, ao tratar dos efeitos do tombamento:

“O proprietário do bem tombado fica sujeito as seguintes obrigações:

1. Positivas: fazer as obras de conservação necessárias à preservação do bem ou,

se não tiver meios, comunicar a sua necessidade ao órgão competente, sob pena

de  incorrer  em  multa  correspondente  ao  dobro  da  importância  em  que  foi

avaliado o dano sofrido[…]

Finalmente, ainda surgem os efeitos do tombamento para o próprio IPHAN, que

assume as seguintes obrigações:

2. Mandar executar as obras de conservação do bem, quando o proprietário não

puder fazê-lo ou providenciar para que seja feita a desapropriação da coisa (art.

19, §1º)6; 

Ressalte-se que, no caso de ausência de recursos financeiros pelos proprietários

para promover as obras de conservação/reparação do bem tombado (como informado

em ofícios enviados a esta PR/BA);  nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Lei nº

25/1967,  caberá  ao IPHAN executar  as  referidas  obras,  às  expensas da União;  o  que

6   Direito Administrativo, pp.143 e 146, 22ª Ed. 
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justifica  a  presença  da  autarquia  federal  e  da  União  no  polo  passivo  da  presente

demanda.

Dessa forma,  percebe-se que os demandados no presente caso não cumpriram

com suas obrigações, determinadas nas normas constitucionais e no Decreto-Lei nº 25/37

aplicáveis  ao caso,  omitindo-se  da  tarefa  de  fiscalizar  e  atuar  a  fim  de preservar  os

elementos arquitetônicos, culturais e históricos dos bens móveis. Os proprietários dos

instrumentos tombados e não tombados devem ser responsabilizados pela degradação

destes,  competindo-lhes  reformar/restaurar os bens móveis,  a  fim de que possam ser

utilizados.  No  caso  de  impossibilidade  financeira  dos  proprietários/responsáveis,

compete ainda ao IPHAN, às expensas da União, e ao IPAC,  a salvaguarda de tais bens,

adotando as medidas necessárias para restaurá-los e conservá-los.

III.  DOS PEDIDOS 

Ante o exposto,  requer o Ministério Público Federal: 

A)  a citação  dos(as)  demandados(as)  para,  querendo,  apresentarem  defesa  no

prazo legal;

B)  a  condenação  dos  demandados  IPHAN  e  IPAC  em  obrigação  de  fazer,

consistente  na  elaboração  conjunta  de  um  Estudo/Relatório  Técnico  dos

instrumentos  musicais  (órgãos  de  tubo tombados  e  não  tombados)  citados  na

tabela  constante  nesta  inicial;  informando  quais  destes  são  passíveis  de

restauração completa, estabelecendo eventuais medidas a serem adotadas para a

restauração/preservação dos referidos bens móveis e/ou peças que o compõem;

C)  a condenação dos proprietários de cada um dos órgãos de tubos em obrigação

de  fazer, consistente  em executar  as  obras  para  restauração  dos  instrumentos

musicais sob sua responsabilidade;  em consonância com o projeto e cronograma

previamente elaborados e aprovados pelo IPHAN e IPAC;
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D)  a condenação do IPHAN, em caráter subsidiário  e caso seja comprovada a

hipossuficiência financeira dos proprietários dos órgãos de tubo, na obrigação de

fazer consistente em executar as obras de restauro dos bens referidos na tabela

constante da inicial, em consonância com Estudo/Relatório Técnico elaborado por

IPHAN e IPAC; bem como a condenação da UNIÃO, neste caso, para adotar as

providências  necessárias  para  que  o  IPHAN,  às  suas  expensas,  execute  as

referidas obras;

E) a condenação  ao pagamento de valor em  dinheiro correspondente aos danos

ocasionados ao patrimônio histórico e cultural,  que eventualmente não possam

ser totalmente recuperados; 

F) a condenação ao pagamento das custas processuais e ônus da sucumbência.

Requer  a  juntada  do  Inquérito  Civil  nº  1.14.000.000193/2012-08  (anexo),  que

embasou  a  propositura  da  presente  demanda,  mantendo-se  a  numeração  originária

deste, em face de remissão a documentos constantes no IC.

 Protesta  por todos os meios de provas admitidos em direito.

Apesar do valor inestimável dos bens ora discutidos, atribuo à causa o valor de

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

           Salvador/BA, 21 de agosto de 2017. 

 Bartira de Araújo Góes
   Procuradora da República
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